
 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR.   14/I/A/7 

din  data de 23.04.2020 

 

PREŞEDINTE INSTANŢĂ - judecător MELANIA CARMEN ISOPESCU – 

membru de drept 

Membri aleşi:     AMZA EMIL MIRCEA         - judecător Secţia civilă 

                             APOSTOL IULIA EMILIA -  judecător Secţia penală 

 

        Conform  art. 18 alin. 2 şi art. 23 alin. 8 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, colegiul este legal constituit. 

Având în vedere urgența subiectelor ce urmează a fi puse în discuție în cadrul ședinței 

Colegiului de Conducere, nu s-a emis convocator  în scris pentru prezenta şedinţă.  

Ședința este prezidată de doamna președinte Melania Carmen Isopescu şi este statutară 

din punct de vedere al numărului de participanți, fiind prezenți toţi cei trei membri ai  Colegiului 

de Conducere.  

Secretariatul a fost asigurat de doamna Renghes  Mirela  - grefier şef. 

ORDINEA DE ZI: 

Având în vedere punctul de vedere exprimat de Comisiei nr. 1 judecători „Legislaţie şi 

cooperare internaţională „ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care a fost comunicat  

instanțelor de judecată prin  adresa nr. 7050 din data de 22.04.2020, vizând  omiterea, dintr-o 

eroare materială, a cauzelor având ca obiect  „ suspendare executare silită”  din activitatea de 

judecată a judecătoriilor în perioada stării de urgenţă, se impune  completarea  Hotărârii  

Colegiului de conducere al Judecătoriei Piatra Neamţ nr. 13/I/7 din data de 21.04.2020.       

În temeiul dispozițiilor art. 63 din  Decretul nr. 240/2020, precum  şi dispozițiilor  art. 

1 din  Hotărârea CSM nr. 417/2020. 

În urma deliberării şi în unanimitate de voturi,  

 

 

 



COLEGIUL DE CONDUCERE  

AL JUDECĂTORIEI PIATRA NEAMŢ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Articol unic: 

În lista cauzelor care se judecă pe perioada de urgenţă, prevăzută la art. 1 lit. a  din 

Hotărârea Colegiului de  Conducere nr. 13/I/A/2020, se includ cauzele  în materie  nonpenală care 

au ca obiect „suspendare executare silită”  . 

Dispoziția se aplică pentru toate cauzele care au ca obiect „suspendare executare 

silită”  aflate în curs de judecată, indiferent de stadiu procedural:  procedura de regularizare sau în 

procedura de cercetare judecătorească. 

 Prezenta hotărâre va fi comunicată personalului  Judecătoriei Piatra Neamț prin e-

mail şi postată pe rețeaua de intranet a instanței, prin grija grefierului şef, fiind  adusă la  

cunoștință publicului prin postarea pe pagina de intranet a instanţei şi prin afişare la sediul 

instanţei, în proximitatea căii de acces. 

        Dată în şedinţa Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Piatra Neamţ  din data de 

23.04.2020. 

 

                   PREŞEDINTE, 

judecător Melania Carmen Isopescu    __________________ 

MEMBRII COLEGIULUI: 

judecător  Iulia Emilia Apostol           ____________________ 

judecător Emil Mircea  Amza             ____________________ 

 

 

 

 

 

Întocmit , 

 Renghes Mirela 

 

    

 

 


